
 24. sjednica Školskog odbora  
 

24. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 9. lipnja 2016. godine 

 
Sve odluke i rješenja su jednoglasno doneseni. 
 
Ad 1.) Ovjera zapisnika 23. sjednice Školskog odbora od 8. veljače 2016. godine. 
 Bez rasprave i primjedbi zapisnik 23. sjednice Školskog odbora od 8. veljače 2016. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 
 
Ad 2.) Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu i Plana nabave za poslovnu godinu 
2016. 

O D L U K A 
1. Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i Plana nabave za poslovnu godinu 

2016. 
2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i Plana nabave za poslovnu godinu 2016. prilažu 

se uz ovu odluku. 
 

Ad 3.) Prijedlog rješenja o razrješenju osobe koja zamjenjuje ravnatelja, Želimira Čuline, prof.  
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju zamjenika ravnatelja Želimira Čuline 

 

1. Razrješuje se zamjenik ravnatelja Želimir Čulina, prof., na radnom mjestu prof. stručnih predmeta 
strojarske skupine - savjetnika, s danom 9. lipnja 2016. godine, na osobni zahtjev. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja. 
 

Ad 4.) Prijedlog rješenja o imenovanju Jasminke Šimičević, dipl. ing. osobom koja zamjenjuje ravnatelja. 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja 

 

1. Jasminka Šimičević, dipl. ing., na radnom mjestu prof. strukovnih predmeta graditeljske skupine – 
savjetnice, imenuje se osobom koja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti 
u obavljanju ravnateljskih poslova, na vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine, odnosno do isteka 
mandata ravnatelja. 

2. Osoba iz točke 1. ovoga rješenja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja koji se ne mogu 
odgađati do ravnateljeva povratka i može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz 
ravnateljevu pisanu punomoć. 

3. Ovo rješenje stupa na snagu i primjenjuje se od 10. lipnja 2016. godine. 
 

Ad 5.) Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije. 
 

Prijedlog 
odluke o godišnjim troškovima školovanja učenika stranih državljana 

 iz zemalja izvan Europske unije 
 

1. Donosi se Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan 
Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni jedan od uvjeta iz članak 3. stavka 1. Pravilnika o elementima i 
kriterijima za izbor kandidata za upisu u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15.). 

2. Predlaže se osnivaču, Zadarskoj županiji, donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja učenika 
stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, sukladno točki 1. ovog Prijedloga odluke, u iznosu od 
2.500,00 kuna. 

 

Ad 6.) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole (KLASA: 602-03/15-02/05, 
URBROJ: 2198-1-74-15-1 od 8. veljače 2016.). 
 

O D L U K A  

1. Utvrđuje se prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole od 8. veljače 
2016. (KLASA: 602-03/15-02/05, URBROJ: 2198-1-74-15-1), čiji ukupni tekst čini sastavni dio ove odluke. 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole, KLASA: 602-03/16-02/01, 
URBROJ: 2198-1-74-16-1, dostavlja se Županijskoj skupštini Zadarske županije na prethodnu suglasnost. 


